
 

 

Suwałki, dnia 14 lutego 2020 r. 

Komisja Finansowo-Budżetowa  
BRM.0012.2.18.2020 

Pan/i/ .......................................................  
       (członek Komisji Finansowo-Budżetowej) 
 

Zwołuję posiedzenie nr 18/2020 Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej                      
w Suwałkach w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 15:30 sala nr 146  Urzędu Miejskiego                            
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.  

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 17/2020 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej Rady   
Miejskiej w Suwałkach   w dniu 23 stycznia 2020 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i 
zasad przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci  i 
młodzieży. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przyznania dotacji celowej 
Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu                        
pn.: „Suwalski Blues Festival – czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego miasta 
Suwałk” w ramach programu Kultura finansowanego z III transzy funduszy EOG działanie 
2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo- 
Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo – wychowawcze                            
i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz 
specjalistycznej.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planowania                              
w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,                         
a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego                                   
w Suwałkach. 

7. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej                         
w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałki na 2020 r. 

9. Sprawozdanie z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta  na 2020 r. (Materiał 
zostanie dostarczony w poniedziałek 17.02.2020 r.)  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Suwałki na lata  2020-2040. (Materiał zostanie dostarczony w poniedziałek 17.02.2020 r.)  

12. Wolne wnioski. 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)  
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

    Przewodniczący                                   
Komisji Finansowo – Budżetowej                
Rady Miejskiej w Suwałkach 



 

 

           Andrzej Turowski 


